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Sprchové zástěny a vaničky SanSwiss ve vzorkovnách  
v Praze 9-Hloubětín a v Praze 10-Vršovice  
v areálu společnosti MARKETIS, spol. s.r.o. 
 
Nová reprezentativní vzorkovna se sprchovými kouty SanSwiss  
v Praze v Hloubětíně 
 
Výběr produktů a následné nakupování na internetu se stalo přirozenou součástí chování jeho 
uživatelů a přináší s sebou řadu výhod. Pokud si však zákazníci vybírají sprchové zástěny a 
vaničky přes internet, mnohdy si nedokáží představit do detailů, jak bude sprchová zástěna či 
vanička vypadat. Společnost SanSwiss se snaží svým zákazníkům výběr svých sprchových 
zástěn a vaniček co nejvíce usnadnit. Na webových stránkách společnosti naleznete „Průvodce 
výběrem sprchového koutu“. V několika málo krocích si jistě vyberete sprchový kout přesně 
podle Vašich představ. Podíváte se na fotografie, videa, montážní návody, realizace, přesto 
však máte pocit, že si musíte sprchový kout prohlédnout na vlastní oči. 
 
Není problém navštívit koupelnová studia, kde jsou vystaveny produkty SanSwiss. Prodejce 
sprchových koutů SanSwiss ve Vašem regionu naleznete rovněž na www.sanswiss.cz. 
Přesvědčte se, že Váš vybraný kout je vystaven právě na té konkrétní vzorkovně. Tuto 
informaci rovněž naleznete na webových stránkách společnosti SanSwiss. 
 
Společnost MARKETIS vybudovala v Praze dvě vzorkovny se sprchovými kouty SanSwiss. 
Jednu naleznete ve Vršovicích a druhou – rozsáhlejší – v Hloubětíně, kde 5. září 2017 
proběhlo slavnostní otevření nové expozice. Zákazníci jsou nadšeni!   
 
V koupelnovém studiu Vám ochotně poradí při výběru sprchového koutu a poskytnou Vám 
veškeré informace k sprchovým zástěnám a vaničkám SanSwiss. Naleznete zde standardní 
provedení sprchových zástěn i atypická řešení. Samozřejmě Vám zde vytvoří i grafický návrh 
Vaší budoucí koupelny. Vizualizace Vám pomůže skloubit představy ještě před nákupem 
obkladů, dlažeb, vany nebo sprchového koutu. 
 
Společnost SanSwiss je specialista na sprchové kouty, WALK-IN zástěny, vanové zástěny a 
vaničky, které se vyznačují prvotřídní kvalitou, funkčností a moderním designem. Výběr 
kvalitních materiálů, pečlivé zpracování moderními výrobními procesy a následný další vývoj 
zajišťují osvědčenou vysokou úroveň kvality všech sprchových koutů a zástěn SanSwiss. Díky 
rozsáhlému know-how i četným inovacím patří společnost k úspěšným výrobcům v Evropě. 
Profesionální služby v oblasti poradenství jsou samozřejmostí. 
 
Společnost Marketis nabízí kromě kvalitních sprchových a vanových zástěn SanSwiss 
kompletní zařízení koupelen, tedy obklady a dlažbu (více než 1000 druhů obkladů a dlažeb 
skladem!), sanitární keramiku, vany, vodovodní baterie, koupelnový nábytek, WC nádrže pro 
zazdění, revizní dvířka, stavební chemii, malty, betony, keraštuk, obkladové profily, lišty atd. 
 
 
Kontakt: 
  
SanSwiss s.r.o. 

Popovická 1123  
506 01  Jičín   
E-mail:  prodej@sanswiss.cz 
www.sanswiss.cz 
 
Marketis spol. s.r.o. 
PRODEJ PRAHA 10 – VRŠOVICE 

Bartoškova ul. 1496 – areál Nákladového nádraží Vršovice, Praha 10 
Telefon: +420 972 228 463 | +420 972 228 465 | +420 972 228 466 
Mobil: +420 602 652 177 

http://www.sanswiss.cz/
mailto:prodej@sanswiss.cz
http://www.marketis.cz/prodejna-praha-10-vrsovice-1404041993.html
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Fax: +420 241 405 537 
e-mail: marketis@marketis.cz 
Prodejní doba 

Po 7.00 – 18.00 

Út 7.00 – 18.00 

St 7.00 – 18.00 

Čt 7.00 – 20.00 

Pá 7.00 – 18.00 

So 8.30 – 13.00 

 
KOUPELNOVÉ CENTRUM: PRAHA 9 – HLOUBĚTÍN 

Areál TESLA – Hloubětín, Poděbradská 56/186, Praha 9 
Vjezd do areálu přes hlavní vrátnici (u Platformy) 
Telefon: +420 266 317 807 | +420 266 317 808 | +420 266 317 809 
Mobil: +420 607 086 017 
Fax: +420 266 317 810 
e-mail: tesla@marketis.cz 
Prodejní doba 

Po 7.00 – 19.00 

Út 7.00 – 19.00 

St 7.00 – 19.00 

Čt 7.00 – 19.00 

Pá 7.00 – 19.00 

So 8.30 – 13.00 

 
 
OBRAZOVÝ MATERIÁL: 
 

          
 
Sprchové zástěny SanSwiss v nové expozici koupelnového centra v Praze – Hloubětíně 
 

mailto:marketis@marketis.cz
http://www.marketis.cz/prodejna-praha-9-hloubetin-1404041990.html
mailto:tesla@marketis.cz
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Slavnostní otevření nové expozice koupelnového centra v Praze – Hloubětíně 
 
 
 

 
 


